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Bicskei Újság

„Ne engedjünk ’48-ból!”

Kedves
Bicskeiek!

„170 éve, egy esős, egyszerű tavaszi napon pesti fiatalemberek, a
48-as hősök mozgósítottak több
mint tízezres tömeget, hogy valóra váltsák, amit a szívük diktált. A szabadság, függetlenség
nevében felemeljék hangjukat
az elnyomó hatalommal szemben, s kiálljanak a magyarságért. Ők tettrekészségükben,
bátorságukban voltak hétköznapi hősök” – jelentette ki március 15-én, ünnepi beszédében
Tessely Zoltán országgyűlési
képviselő.
A Petőfi Művelődési Központ
dísztermében az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc hősei tiszteletére rendezett városi
ünnepségen Tessely Zoltán azt
hangoztatta, hogy minden ünnepnek megvan a maga varázsa,
de 1848 mégis különleges helyet
foglal el minden magyar szívében.
A 170 évvel ezelőtti események
részei hagyományainknak, kultúránknak, szinte beépült sejtjeinkbe, génjeinkkel örökítjük nemzedékeken át – tette hozzá.
- A 48-as forradalom nagysága

Pálffy
Károly
polgármester

tisztaságában és egyszerűségében van. Egy nemzet ki akarta
és ki merte mondani, amit gondolt. Őszintén, kendőzetlenül
és bátran felvállalta önmagát, az
igazságért síkra szállt, kiharcolta

függetlenségét és szabadságát.
170 éve, egy esős, egyszerű tavaszi napon pesti fiatalemberek, a
48-as hősök mozgósítottak több
mint tízezres tömeget, hogy valóra váltsák, amit a szívük diktált. A

szabadság, függetlenség nevében
felemeljék hangjukat az elnyomó
hatalommal szemben, s kiálljanak
a magyarságért. Ők tettrekészségükben, bátorságukban voltak
hétköznapi hősök.
folytatás a 6. oldalon

Átadták a Bicskei Járási Hivatal új épületét
Átadták a Fejér Megyei Kormányhivatal járási hivatalának
új épületét. A zöldmezős, 943
millió forint értékű beruházás
eredményeként modern, XXI.
századi színvonalú épületbe integrálhatta szervezeti egységeit
a Bicskei Járási Hivatal.
A március 29-ei ünnepélyes
átadásra megjelent többek mellett Molnár Krisztián megyei
közgyűlési elnök, Varga Imre, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke, Petrin László,
a kormányhivatal főigazgatója,
Tanárki Gábor, a kormányhivatal

igazgatója, továbbá Bicske város
vezetői, önkormányzati képviselői, jegyzője, a járási települések
vezetői, a kormányhivatal főosztályvezetői, Fejér megye járási
hivatalvezetői, a bicskei hivatal
munkatársai, valamint a tervezők és a kivitelező konzorcium
képviselői.
Simon László Fejér megyei kormánymegbízott szerint egyedülálló, kiemelkedő az átadóünnepség
a megye, és nem túlzás, Magyarország közigazgatásnak történetében, hiszen zöldmezős beruházásként épült meg a járási hivatal
folytatás a 7. oldalon

Közeledve az április 8-ai sorsdöntő választáshoz, felelős vezetőként
fel kell hívnom bizonyos dolgokra a figyelmet. Teszem mindezt
azért, mert a mostani választásnak
legfőbb tétje az, hogy megmarad-e nemzetünk, vagy bevándorló országgá válunk, és ezáltal
minden értékünk veszélybe kerül,
így Bicske is.
Az nem kérdéses, hogy nemzeti
függetlenségünket, önállóságunkat, magyarságunkat a politikai
palettáról kizárólag egyetlen párt
és annak szövetségese tartja fontosnak. Sajnálatos tény ez, hiszen
ez azt is jelenti, hogy minden más
szervezet, párt képviselői – nemzeti érdekeinkkel szembe menve
– kijátszanák és sebezhetővé tennék hazánkat, lebontanák a védelmet biztosító kerítést és veszélybe
sodornák elért eredményeinket.
Azok az emberek, akik egykor a
határon túli magyarok befogadásával riogattak, most igazolványok
nélküli idegeneket akarnak betelepíteni hazánkba, és ne legyen
kétségünk, Bicskére is.
Előttünk már állnak példák.
Láthatjuk, hogy azon nyugat-európai országok, amelyek engedtek
a nemzetközi politikai nyomásnak
és nem védték meg határaikat, ezáltal állampolgáraikat, óriási bajban vannak: mind gazdaságilag,
mind a közbiztonság szempontjából, mind pedig kultúrájukat
tekintve.
Gondoljunk bele, évente egymillió migránst akarnak betelepíteni Európába! Gondoljunk bele,
a migráció révén már több száz ártatlan ember halt meg terrortámadásban! Gondoljunk bele a felső
határ nélküli, kötelező betelepítési kvóta következményeibe!
Én megtettem: el fog veszni
HAZÁNK és magyarságunk is!
Ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen! Mert mi szeretjük országunkat, szeretjük Bicskét!

Meghosszabbított
nyitva tartás
a kormányablaknál
Az országgyűlési választásokra
való tekintettel a Fejér Megyei
Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatalának Kormányablak Osztálya
(Szent István út 7-11.) 2018. április
6-án (pénteken), 7-én (szombaton)
és 8-án (vasárnap) 07.00 és 19.00
óra között, meghosszabbított
ügyfélfogadással várja ügyfeleit
a személyazonosításra alkalmas
okmányok megújítása, kiváltása,
cseréje, illetve pótlása esetén.
A rendkívüli nyitvatartási időben
kizárólag a fenti ügyek intézésére
van lehetőség. Bővebb információ
a (22) 795-948 telefonszámon a
Kormányablak Osztály ügyfélszolgálatán kérhető.

Lakossági fórum a leendő piacról
A jelenlegi piac melletti önkormányzati területre megálmodott termelői piacról
2018. március 21-én nyújtott tájékoztatást
a lakosságnak Bicske Város Önkormányzata
részéről Bálint Istvánné alpolgármester, dr.
Hatos Ágnes, a Bicskei Polgármesteri Hivatal munkatársa, valamint Ónodi Szabó Lajos
városi főépítész. Mint ismeretes, a Területi
Operatív Program keretében 229,6 millió
forint támogatást nyert a város az új piac terveinek elkészítésére, megépítésére, környezetének rendezésére (út-, parkolóépítés és
zöldterületrendezés), illetve egyéb eszközbeszerzésekre.

A főépítész tervismertetőjében elmondta,
hogy a jelenlegi tervek alapján közel 400 m2
fedett terület kerül kialakításra, melyhez elkészül 40 db parkoló, 10 db kerékpártároló,

Bennünket
képviselnek
Soros nyílt testületi ülés
(2018. február 28.)
•A Képviselő-testület a TOP-1.2.115-FE1-2016-00021 azonosítószámú
pályázat kapcsán a Bicskei Kultúrkúria
kivitelezési feladatainak ellátására tárgyában megindított közbeszerzési eljárás nyertesének a ZÖLDBÁZIS KFT-t
hirdette ki. Ajánlati ár: 79.503.089
Ft+ÁFA.
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járda, valamint egy feltáró (árutöltő) út is. A
megvalósítandó épület vasbeton lábakon álló,
fedett, nyílt árusítótérrel, míg a vizesblokkok,
raktárak, irodák zárt kialakítással készülnek.
A tervezett kialakítás a későbbiekben az igényekre figyelemmel lehetővé teszi az épület
bővítését, a nyílt terek bezárását.
A piac építési engedélye már rendelkezésére áll, jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik. A kivitelezés várható kezdete
ez év augusztusa, a befejezését pedig 2019
júniusára tervezik.
A fórumon megjelentek felvetéseiből kitűnt, hogy a legnagyobb aggodalmat jelenleg
az építkezéssel járó esetleges zajártalom kelti,
illetve a későbbiekben pedig a megnövekedett
forgalomtól, parkolási és közlekedési problémáktól tartanak a lakók.

•A testület elfogadta a SPAR Magyaror-

szág Kereskedelmi Kft. felajánlását, mely
során 2 db gépjárművet (Peugeot Partner
Tepee 1,6, Peugeot Partner Tepee (B9)
családi limuzin 1,6 HDI) adományozott
Bicske Város Önkormányzatának.
•A képviselők elfogadták a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság működőképességének megőrzése érdekében 9 millió
Ft összegű támogatás, illetve a Bicskei
Református Egyházközség részére nyújtott 5 millió Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról
szóló szakmai és pénzügyi beszámolót.
•A testület megválasztotta a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjait és
póttagjait (Szabó Ágnes, Babai Gáborné,

Tálasné Sikó Melinda, OvaneszjánZsigmond Zsófia, Szécsi Ervinné, Sági
Ferencné, Fogarasi Lászlóné).
•Az önkormányzat csatlakozott a
Minority SafePack – Egymillió aláírás az
európai sokszínűségért elnevezésű európai polgári kezdeményezéshez.
•Bicske Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazta a
polgármestert, hogy a Székesfehérvári
Szakképzési Centrum Vajda János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája vonatkozásában vagyonkezelési szerződést kössön a Székesfehérvári
Szakképzési Centrummal a tulajdonában álló bicskei 2554/3 hrsz-ú és 2647
hrsz-ú ingatlanokra.

A jelenlévők megnyugtatására elhangzott,
hogy a megépítendő új parkolók, valamint az
odavezető utak rendbetétele kiküszöbölheti
a kellemetlenségeket. Tervben van továbbá a
jelenleg is üzemelő piac parkolási lehetőségeinek vizsgálata, melybe beletartozik a Kisfaludy utca parkolóinak felújítása, környezetük rendezése. A két piac közötti összekötés
kialakítása is igényként merült fel a fórumon,
melynek eshetőségét áttekinti majd az önkormányzat.

•Az önkormányzat a TOP-1.4.1-15FE1-2016-00035 azonosító jelű pályázat támogatásából megvalósítandó
Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása kivitelezési feladatainak ellátására
tárgyában megindított közbeszerzési
eljárás győztesének a ZÖLDBÁZIS KFT
-t jelölte meg. Ajánlati ár: 99.902.933
Ft+ÁFA.
•A testület elfogadta a Bicske Városi
Óvoda tagóvodáinak beiratkozási időpontjait: 1.) Bicske Városi Óvoda (Árpád
utca 13.) 2018. május 2. 8-17 óráig, 2.)
József Attila utcai tagóvoda (József A. u.
9.) 2018. május 3. 8-17 óráig, 3.) Kakas
tagóvoda (Apponyi A. u. 2/A.) 2018.
május 4. 8-17 óráig.
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Folytatni a fejlesztéseket,
megőrizni az eddig
elért eredményeket
Ú

jabb négyéves kormányzati ciklus zárul április
8-án, hiszen akkor rendezik
az országgyűlési választást.
A magunk mögött hagyott
négy esztendőről, olykor
egy évtizedről beszélgettünk
Tessely Zoltánnal, a térség
Fidesz-KDNP országgyűlési
képviselőjével és Pálffy Károly polgármesterrel.
Milyennek értékelik
a tavalyi esztendőt?

PK: Békésnek és kiegyensúlyozottnak. A 2017-es év volt
ugyanis az első a városban, amikor már nem működött a bicskei
befogadó állomás, hiszen 2016
végén bezárt. Mindez azt jelentette, hogy tiszta lappal kezdhettük az évet. Ahogy mindenki
félti a szeretteit és azok biztonságát, úgy kutya kötelessége volt
a városvezetésnek is mindent
elkövetni a település biztonságáért. Örülünk, hogy a kormány meghallotta szavunkat!
Emlékeztetnék mindenkit arra,
hogy képviselő úr még polgármesterként - Bálint Istvánnéval
közösen - már 2012-ben jelezte a migránsok létszámának
drasztikus emelkedését. Akkor
készenléti rendőrökkel sikerült
úrrá lenni a helyzeten. 2015ben is képviselő úr segítségét
kértük¬; így sikerült a pályaudvari incidenst megúszni és végül
a tábort bezáratni. Tehát béke,
nyugalom jellemezte mindennapjainkat, koncentrálhattunk a
város fejlesztésére.
TZ: Magam is így látom: Bicske
a fejlődés útjára lépett. A sok
befektetett munka elkezdett
gyümölcsözni. Ma már láthatóak, érezhetőek közös erőfeszítéseink eredményei. Ha valaki,
akkor én – mint Bicske korábbi
városvezetője – pontosan tudom, mennyivel könnyebb utó-

dom helyzete, mint az enyém
volt. Az emberek hajlamosak
elfelejteni, de amikor 2008-ban
időközi választáson polgármesterré választottak, kétmilliárdos
hitellel terhelt várost vettem
át, ahol az éves költségvetés
főösszege nem sokkal volt magasabb. Ez tulajdonképpen azt
jelentette, hogy csődben volt a
város.
PK: Hadd vessem közbe, ha
már a büdzsé szóba került,
hogy a főösszeg idén több mint
4,5 milliárd forint, amiben természetesen benne vannak az
elnyert pályázati források, de
jelentős sajáterős fejlesztéseket
is tartalmaz. A költségvetés tárgyalásakor azt mondta a könyvvizsgáló, aki 16 éve ellenőrzi a
város pénzügyeit, hogy az idei
az eddigi legbiztonságosabb
és legkockázatmentesebb költségvetésünk. Azt hiszem, erre
büszkék lehetünk. Mint ahogy
arra is, hogy ma már a feszes
gazdálkodás mellett bátran tudunk fejlesztésekre is pénzt
adni intézményeinknek. Példaként említem: a városi konyha a
napokban jelezte, hogy az egyik
mosogatógép tönkrement, aminek cseréje egymillió forintnál
többe kerül. Ezt most könnyedén meg tudják vásárolni.
TZ: Néhány éve ez csak úgy
ment volna, ha más fontos fejlesztéstől vesszük el a forrást.
Elég csak a rendelőintézet első
ütemének megvalósítására gondolni, ahol az összes képviselő
lemondott tiszteletdíjáról. De
a lakosság önzetlen támogatása
is kellett ahhoz, hogy belevághassunk a fejlesztésbe. Nem
volt könnyű döntés, de bátran
belevágtunk – és megérte! Láthatjuk, hogy erre ma már nincs
szükség, a rendelőintézet 300
milliós
eszközfejlesztéséhez
egyetlen fillér önkormányzati
pénzt nem kell hozzátenni. Azt

se felejtsük el, hogy az önkormányzatot az Orbán-kormány
kimentette az adósságspirálból, átvállalta adósságait. Így a
hiteltörlesztések helyett tényleg a fejlődésre koncentrálhat
Bicske, és tulajdonképpen hazánk összes települése. Bicske

kormányzatokról? Szögezzük
le, semmiképpen nem úgy, mint
2010 előtt. Emlékszünk rá, tudom, elcsépelt dolog, de nem
mindenki érti, hogy miért volt
olyan nagy teljesítmény, hogy a
kormányzat konszolidálta az önkormányzatokat. A szocialista

tásokkal, az önkormányzatokat
pedig kormányzati, úgynevezett
önhibájukon kívül hátrányos
helyzetű települések támogatását kisegítő pénzekkel lehetett
manipulálni.
A jelenlegi kormányzatnak
egyáltalán nem ez a filozófiája.

még ennél is többet köszönhet
a 2010-es kormányváltásnak,
mert az uszoda PPP beruházásának 15 évre elosztott, ös�szesen közel 1milliárd forintos, a várost terhelő részétől is
megszabadultunk, hiszen azt
egyösszegben kifizette az állam
a magánbefektetőnek.
Mindezzel kapcsolatban talán
fontos lehet az, hogy hogyan is
gondolkodik a kormány az ön-

kormányoknak ugyanis az volt a
szándékuk, hogy rövid pórázon
rángassák őket. Előbb állami feladatokat adtak át az önkormányzatoknak, csak pénzt nem vagy
csak kevesebbet adtak át mellé.
Ezzel eladósították, majd a markukban tartották őket. Ugyanez
volt az elképzelés a polgárokkal,
a devizahitellel kapcsolatban.
Ha rövid pórázon vannak, akkor
az embereket szociális támoga-

Azt szeretnénk, hogy az önkormányzatok és az emberek álljanak meg a saját lábukon. Ezért
segítjük például Bicskét abban,
hogy a régi állatvásártéren ipari
parkot hozzon létre. Mert igenis az önkormányzatnak a helyi
létesítményeket, működésüket
fenn kell tartani. Lehet arra
kényszeríteni az önkormányzatokat, hogy mindig „állam
bácsihoz” forduljanak, kuncsofolytatás a 4. oldalon
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folytatás a 3. oldalról

helyismerete és teljesítménye szekötjük a várossal. Most adjuk
át az új járási hivatalt, ahol már
bizonyított.
De visszakanyarodva a kér- működik a kormányablak, de az
déshez, tavaly a városi élet több összes közigazgatási szerv is ott
területén komoly fejlesztések érhető el. Új játszóteret építünk
mentek végbe. A teljesség igé- a Kossuth téren, amit a Spar 22
nye nélkül: elindítottuk a mozgó millió forinttal támogat, cserébe
mozi szolgáltatást, felújítottuk a városi parkoló használatáért.
az I. világháborúban elesettek A Bicske Szíve Park fejlesztése
sírhelyeit és a Málé-hegy kriti- folytatódik: a tavat és környekus útszakaszát, útburkolat cse- zetét rendezzük, térköves járdát
rét végeztünk a Petőfi téren és a építünk, egy kilométer hosszú
gumiborítású futókört létesíKézai burkolt
utcában,
felület (térkőhozzájárultunk
v. zúzottkő terítés)
valamint a fiataloknak
a református templom nagyha- tünk,
Jövőbeni fejlesztésről esett
28 m egy
36 m
49 m
rangjának újraöntéséhez,
vala- görkorcsolya és BMX-parkot
szó. Az idei évben milyen
burkolt felület (térkő v. zúzottkő terítés)
építünk.
Új termelői
piacot homint kondiparkot 36létesítettünk
beruházások
28 mvalósulnak
28 m
36 m
36 m
36 m
36 m
m
36 m
36 m
36 m
28 m
28 m
28 m
36 m
28 m Szíve
2836mm Parkban. Bár a
zunk létre,
a régi állatvásártéren
a Bicske
meg?
49 m
28 m
m
iparterületet alakítunk ki. A
kívülállók számára nem 296
látváPK: Azt hiszem bártan kijelent- nyos a pályázatok előkészítése, szegregált területek felzárkózm
nélkül nem lehettünk tatására is vannak pályázataink,
hető, hogy az elmúlt években de296azok
28 m
36 m
36 m
36 m
36 m
m
gombavizsgáló
terek
kialakítására
is
volna
sikeresek
az
„uniós for- 28közösségi
megvalósult
beruházásaink stand
28
m
zárt pavilon
alapterület
37 m
gombavizsgáló
gombavizsgáló
24 m
24 m elvárása
36
m
/
egység
lehetőség
nyílt.
Jogos
a
rásokért
indított
harcban”.
egytől egyik
minden
bicskei
japiacvezetőpiacvezető
gombavizsgáló
36
m
zárt pavilon
zárt pavilon
36 m
fűtött irodafűtött iroda
37 m
37 m
30 m
30 m
29 m
29 m zárt pavilon 36 m
30 m
30piacvezető
m
stand
alapterület
24
m
24 m 24
24m
m
lakosságnak
a járdák
rendbetéFontos,
hogy
a kemény
munvát szolgálták,
vagyis
mindenki
fűtött
iroda
37mm
30 m
24m
m
24
24 m
24
24 m 24 m
36 m / egység
24 m
m
36 m
ka gyümölcsét idén elkezdjük tele: idén szeretnénk 24jelentőset
győztesnek érezhette magát.
Elég csak köztereink, középüle- learatni. Most zártuk le a kivi- előrelépni e téren, és a költségteink, rendelőintézetünk,
isko- telezésre kiírt közbeszerzést vetésben saját forrásból több
gombavizsgáló
piacvezető
pavilon
24 m is rendbe
iroda
a fűtöttbicskei
bölcsőde
láink észárt
egyéb
oktatási-nevelési
37 24
m m
30 m
29 m esetében, 36 mszakaszt
30 m tenni.
28 m
24 m
24 m 24 m
rogjanak a pénzekért – de lehet
ezt úgy is csinálni, hogy ilyen
területtel, ilyen lehetőségekkel
rendelkező önkormányzatnak
– mint amilyen Bicske is – saját
bevételeket segítünk generálni,
amiből fenntarthatja magát és a
szolgáltatásait. Ezen dolgozik a
város jelenleg is. Meggyőződésem, hogy ez teljesen jó irány,
ami egybevág a kormányzati
logikával.
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férfi, női, akadálym.
férfi, női, akadálym.
WC
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és tak.szerésraktár
tak.szer raktár
20 m2
20 m2

20 m2

piacvezető
fűtött iroda
24 m2
24 m2

zárt pavilon
2

2

30 m
m2
30
36037mm2 fedett elárusító terület
24 m2 24 m2
432 m2 nyitott, vagy ponyvával fedett elárusító terület
44 m2 fűtött helyiség (iroda, WC-blokk)
2
36 m2 elárusító)
28 m50
m2zárt pavilon (gombavizsg.,
296 m2 fedett vásárlói járda
2
1182 m összes hasznos alapterület
20 m2
24 m2
standok
mérete: 12-18-36 m2
húsáru
zárt pavilon
28 m2

36 m2 / egység

28 m2

30 m2

TZ: Fantasztikus dolog lenne a
múlt század elején még létező
állomásépületet újra felépíteni a
jelenlegi szocreál, esztétikusnak
semmiképpen nem nevezhető
épület helyére, vagy a vasútvonal
által kettévágott várost egy újabb
helyen összekötni közúton. Erre
még most is reális esély mutatkozik, ha folytathatja a kormány
Apropó nagyállomás!
a munkát. Mert ne legyen kétMostanában keveset
sége senkinek: ha az ellenzéki
hallani a fejlesztésről,
pártok kerülnek hatalomra,
pedig grandiózus tervekről
akkor
Bicske egy fillért
sem fog
és36hatalmas
összegekről
m
36 m
28 m
kapni, nemhogy további három
volt szó korábban… 28 m
milliárd forintot a beruházásra.
36 m
28 m
PK:
A háttérben zajlik
az elő- 36 mSőt, az eredeti forrást is inkább
készítő munka, de akadt egy elveszik. Minden erejükkel azon
probléma, a forrást 2015-ben lesznek, hogy a térséget miniszkormány határozatban biz- terelnök úr miatt ismét megbüntessék. Az átkosban büntették
tosította a kormány,
piacvezetőa tervek
36 m
iroda
30 m
29 m
a sok kastély és uraalapján
kalkulált fűtött
összeg
pedig a térséget
24 m
24
m
36 m volt. Ennyi
dalom
miatt, de az első polgári
5,529milliárd
forint
m
30
m
jutott volna Bicskének, hiszen kormány elkezdte törleszteni az
mint ismert, Tatabányával kö- adósságot. Aztán 2002 és 2010
zösen nyertünk. Azóta sok víz között újra elvonták a forrásolefolyt a Szent László patakon. kat, azonban 2010 után megint
látványos fejlődés indult el.
Megítélésem szerint a baloldali érzelmű embereknek
360 m fedett elárusító terület
sem érdeke az, hogy a fejlődés
432 m nyitott, vagy ponyvával fedett elárusító terület
44 m fűtött helyiség (iroda, WC-blokk)
megtörjön saját lakókörnyeze50 m zárt pavilon (gombavizsg., elárusító)
tükben, ugyanakkor még ők is
296 m fedett vásárlói járda
1182 m összes hasznos alapterület
egyetértenek velem abban, hogy
standok mérete: 12-18-36 m
ez biztosan így lenne kormányváltás esetén. Nem titok: ezen
aggályaikat a fogadóóráimon és
a lakossági fórumokon rendszeresen megosztják velem.
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360 m2 fedett elárusító terület
432 m2 nyitott, vagy ponyvával fedett elárusító terület
44 m2 fűtött helyiség (iroda, WC-blokk)
50 m2zárt pavilon (gombavizsg., elárusító)
296 m2 fedett vásárlói járda
1182 m2 összes hasznos alapterület
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mérete:
m
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m2
gombavizsgáló

30 m2

36 m2

28 m2
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360 m2 fedett
360elárusító
m2 fedettterület
elárusító terület
2
vagy
nyitott,
ponyvával
vagy ponyvával
fedett elárusító
fedettterület
elárusító terület
432 m2 nyitott,
432 m
44 m2 fűtött44helyiség
m2 fűtött(iroda,
helyiség
WC-blokk)
(iroda, WC-blokk)
pavilon
(gombavizsg.,
pavilon (gombavizsg.,
elárusító) elárusító)
50 m2zárt 50
m2zárt
296 m2 fedett
296vásárlói
m2 fedettjárda
vásárlói járda
2
2
2 m
összes
hasznos
összesalapterület
hasznos alapterület
1182 m36
1182
m
36 m2

24 m2
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húsáru
zárt pavilon
24 m2

24 m2

28 m2

burkolt felület (térkő v. zúzottkő terítés)

2

2

2

2

lesztés, a járási hivatal átadása,
a kerékpárutak és a piac építése, vagy a BTC sporttelepének
felújítása. Ha egy kicsit mes�szebbre tekintek, akkor ilyen
lehet a sportcsarnok építése
vagy a nagyállomás teljes megújítása is.

férfi, női, akadálym. WC
és tak.szer raktár
20 m2
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férfi, női, akadálym. WC
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és tak.szer raktár
tő
20 m2
36 m2
da
29 m2
24 m22
29 m
29 m2

36 m2

30 m2

Az eddigi elhangzottakból
úgy ítélem meg, kiváló
az együttműködésük.

360 m2 fedett elárusító terület
432 m2 nyitott, vagy ponyvával fedett elárusító terület
44 m2 fűtött helyiség (iroda, WC-blokk)
50 m2zárt pavilon (gombavizsg., elárusító)
296 m2 fedett vásárlói járda
1182 m2 összes hasznos alapterület
standok mérete: 12-18-36 m2

30 m2

29 m2

36 m2

elárusító felület
elárusító
növelhető
felület növelhető
férfi, női, akadálym. WC
és tak.szer raktár
20 m2

20 m2

29 m2

elárusító felület36
növelhető
m2

28 m2

36 m

zárható tároló

36 m2 36 m2
t elárusító terület
kk)
rusító)

ideiglenes stand
kialakítható, ponyva
2
(napvitorla) fedéssel 29 m
31 m2

36 m2

ideiglenes stand
kialakítható, ponyva
(napvitorla) fedéssel
31 m2

közvetlen árufeltöltés
közvetlen árufeltöltés
28 m2

30

28 m2

elárusító felület növelhető

ideiglenes stand
kialakítható,
ponyva
2
m(napvitorla)
fedéssel
31 m2

asztalok alatt
zárható tároló
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3630
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zárható tároló
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36 m2
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közvetlen árufeltöltés
36 m2
közvetlen árufeltöltés

közvetlen árufeltöltés
36 m2

30 m2

30 m2

30 m2

intézményeink fejlesztéseire
gondolni. Ha pedig valaki győztesnek érzi magát, akkor szívesen azonosul az eredményekkel,
vagy a mögötte álló politikusokkal. Úgy látom, hogy Bicskén
azok is szívesen azonosulnak
képviselő úrral, akik nem szimpatizálnak a jobboldallal, mert
személye, lokálpatriotizmusa,

4

szeptemberre teljesen megújul és kibővül az intézmény.
Szintén év végéig megvalósul a
Kultúrkúria kialakítása. Városi
kerékpárút hálózatot építünk
az 1-es út körforgalmától a
Kossuth és a Szent István utcán
keresztül a nagyállomásig az általános iskolák bekötésével, továbbá a Galagonyás dűlőt is ös�-

TZ: Bicske egy kicsit zászlóshajója a választókerületnek. Nem
véletlenül, hogy Fejér megye
3-as számú választókerületének
a központja is itt van. Fontos,
hogy a helyi közösség mindennapi életében fontos dolgokat
tudtunk megvalósítani. Ilyen
például a már említett, hamarosan induló egészségügyi fej-

Bicske, Piac koncepcióterve
Alaprajz és látványtervek, M=1:200
Készítette: Bicske Építő Kft. 2016.

PK: Inkább együttgondolkodásról van szó esetünkben. Amikor
felmerül egy fejlesztéssel kapcsolatos gondolat a lakosság
körében, a képviselőknél vagy
a városvezetésben, akkor alaposan körüljárjuk a témát, végiggondoljuk a megvalósítás körülményeit, azok távlati hatásait.
Ebben rendszeresen kapunk táBicske,Bicske,
Piac koncepcióterve
Piac koncepcióterve
mogatást képviselő úrtól,Bicske,
akiPiac konce
AlaprajzAlaprajz
és látványtervek,
és látványtervek,
M=1:200
M=1:200
Alaprajz és látvány
Készítette:
Készítette:
Bicske Bicske
Építő Kft.
Építő2016.
Kft. 2016.
mindig kész arra, hogy esetleKészítette: Bicske É
gesen más városok hasonló, de
már megvalósult projektjeiről
Bicske, Piac koncepcióterve
Bicske,
koncepcióterve
AlaprajzPiac
és látványtervek,
M=1:200
beszerezze a szükséges tapaszKészítette:
Építő Kft. 2016.
Alaprajz
ésBicske
látványtervek,
M=1:200
talatokat, információkat, adott
Készítette: Bicske Építő Kft. 2016.
esetben segít azokat Bicskére
átformálni. Projektjeink talán
Elkészültek az engedélyes ter- azért is lehetnek sikeresek,
vek. Így már lehet pontosabban mert mi kitaláljuk őket, de képkalkulálni. Ugyanakkor abban viselő úr segítségével tudjuk a
sincs titok, hogy az építőipari gondolatokat nyerhető pályáfellendülés és a munkabérek zattá tenni.
jelentős emelkedése követ- TZ: Nem szeretnék polgármeskeztében az árak jelentősen ter úr szavába vágni, de fontosmegnőtek, ezért a tervezett- nak tartom közbevetni: Bicskén
nél több pénzre volna szüksé- nagyszerű helyzetben vagyok.
Szerintem nagyon nehéz dolgünk.

ga van egy olyan országgyűlési
képviselőnek, aki mögött a települési vezetők nem fogalmaznak meg komoly, megvalósítható célokat. És Bicske ebben
is remek példa! A magyar nyelv
csodálatosan kifejező: országgyűlési képviselő. Országos
szinten kell képviselni a helyi
elképzeléseket, a helyi álmokat.
Azok megvalósításában képviselni a településeket. És Bicskének mindig voltak álmai. Ebben
mindig élen járt. Ezért könnyű
a várost képviselni, hiszen az elmúlt 4 évben nem nekem kellett
a munkát itt helyben elvégezni,
nem nekem kellett kitalálni, milyen irányba szeretne fejlődni a
közösség. És ezt az ambiciózus,
elszánt hozzáállást nemcsak a
bicskeieknek, de a választókerületem többi településén élőknek is köszönöm. Azt ugyanis
sehol nem tapasztaltam, hogy
ne lettek volna képviselhető
céljaik.
Ha a kitűzött fejlesztési
célokat nézzük, hol tartunk
most?

TZ: Igazán büszke vagyok rá,
hogy az összes általam képviselt
településen a közösségek aktivitásának megfelelő előrelépést
láttam az elmúlt nyolc évben.
Igen, mindenhol tapasztalom
a fejlődést. Kétségtelen, hogy
Bicske a szívem csücske, hiszen
évekig önkormányzati képviselőként, majd hat esztendőn
át polgármesterként tehettem
a városért. Összegezve: Bicske
egy kicsit nagyobb lépést tett a
többiekhez képest. De azt is látnunk kell, hogy itt a helyi közösségek is aktívabbak voltak.
PK: Jól esnek a méltató szavak,
de szeretném megjegyezni,
hogy a célok tekintetében az út
felénél tartunk. A jövőt megalapoztuk elméleti síkon, helyenként már a gyakorlatban is, de
akadnak még távlati céljaink,
amiket szeretnénk megvalósítani a következő években. A BTC
sporttelepét hamarosan átadjuk,
de még ott is vannak fejlesztési
elképzeléseink, nem beszélve
például a sportcsarnok megépítéséről, ami nyugodtan kijelenthető, hogy évtizedes álmunk.
És az első, ám annál komolyabb
lépéseket megtettük. Kaptunk
900 millió forintot 2016 év
végén maradvány nemzeti forrásból. Beadtunk a Magyar Kézilabda Szövetség felé a pályázatot annak érdekében, hogy az
előbb említett forrás pályázati
önerőként szerepeljen és továb-

bi 2,1 milliárd forint TAO párosulhasson hozzá. A csarnoknak
helyt adó telek megszerzését
és az építési engedélyes tervek
elkészítését megkezdtük. Pontosan látjuk az utat, ami ennek
a régi bicskei álomnak a megvalósulásához vezet. Ahogyan
azt is, hogy ennek és az összes
magyarországi sportcélú fejlesztésnek mi lenne a sorsa egy
esetleges kormányváltás esetén.
Igen, ez nem csak a bicskei álmok összetörését jelenti majd,
hanem gyakorlatilag az egész
magyar sportélet összeomlását
eredményezheti.

megtapasztalhatta a pozitív változást a saját életében is.
PK: Azt gondolom, a korrupció
felemlegetése három dologra
jó. Egyrészt a kormánypártok
lejáratása a cél, amitől szavazóik
mozgósítását, talán a kormánypárti szavazók otthon mara-

2002-ben, hogy nem fognak
hozzányúlni a családtámogatási rendszerhez. Aztán mégis az
volt az első dolguk, hogy megszüntették. Ha most ki kellene
valamit emelni a 2010 óta elért
közös eredményeinkből, akkor
én biztos azt mondanám, hogy

Az ellenzék kiemelt
kampánytémája
a korrupció. Mi erről
a véleményük?

TZ: Az elmúlt hetekben az országos politikában a korrupciós
vádaskodás egészen erőteljesen
megjelent. Ennek egyszerű az
oka. Az emberek felteszik maguknak a kérdést: „Ki lehet
korrupt?”, amit aztán rögtön
meg is válaszolnak: „Az, akinek
lehetősége van rá”. Ez nyilván
ezért tud nagyon kényelmes ellenzéki kampánytémává válni,
még akkor is, ha erre semmiféle bizonyítékkal nem tudtak
eddig előrukkolni. Csak megy
a kiabálás, kígyót-békát összehordanak. Érdemes ezt a témát
kibeszélni, és azt szeretném,
ha a bicskeiek nem hagynák
becsapni magukat. Talán nem
meglepő, hogy azok a pártok a
leghangosabbak a korrupció témakörében, akik még soha nem
jutottak felelősségteljes, vezető
pozícióba – de már így is több
korrupciós ügyük van, mint bárkinek, aki valaha is irányított.
Kérek mindenkit, ne rám hallgasson, hanem a tényekre: 2010
előtt tud-e bárki felidézni jelentős fejlesztést Bicskén? Az utak
leaszfaltozása hitelből történt,
abba majdnem bele is rokkant a
város, de a tanuszoda sem jó példa, mert azt a Fidesz és két civil
képviselő jóvoltából indítottuk
el, a városvezetés arra nemmel
szavazott! Az ellenzék állítása
szerint korrupció van, de vajon
hova tűntek el a pénzek akkor,
amikor nem történt az országban semmi? Szerintem a képlet
egyszerű: korrupció akkor van,
amikor nincsen fejlődés, egyszerűen nem jut már rá pénz.
Most azt látjuk, hogy az ország
minden szeglete, az én választókörzetem mind a 35 települése
felmutathat eredményt az elmúlt
négy esztendőben. Mindenki

igénybe. A 2007-2013 időszak
EU-s forrásainál láttunk két
anomáliát: az egyik az volt, hogy
nagyszerűen lehetett szökőkutakra pályázni, viszont olyan
fejlesztésekre, amelyek kicsit
jobb helyzetbe hozták volna az
önkormányzat büdzséjét, azokra nem igazán voltak pályázati
források. Úgy gondolom, hogy
2014-2020-as források kiírásánál ez lényeges szempontja
volt a kormánynak. Ráadásul,
úgy írták ki a pályázatokat, hogy
ne kelljen hozzá jelentős önerőt
biztosítani, hiszen ez már eleve
sok forrás megszerzését lehetetlenné teszi.
Milyennek szeretnék látni
Bicskét a következő
kormányzati ciklusban?

dását, esetleg a bizonytalanok
megnyerését remélik. Másrészt
így kevesebb szó esik az elmúlt
évek igazán komoly állami fejlesztéseiről országszerte, az
életünket pozitívan befolyásoló
döntésekről, amit senki sem
kérdőjelezhet meg, hiszen a
saját szemével látja, tapasztalja. Végül a legfontosabb: az ellenzéki pártoknak nincs igazán
kézzelfogható programja, így
nem kell erről beszélniük. Illetve sajnos van egy programpontjuk, amiről viszont a magyar
emberek nem akarnak hallani,
de ezt „majd április 8-a után
fogják elárulni”: a határkerítés
lebontása, a migránsok ellenőrizetlen beengedése és végső
soron a felső kvóta nélküli letelepítésük elfogadása.
TZ: Érdemes lenne megnézni
azt is, hogy a családok életében milyen változások történtek. Hallottuk persze mi is

a második és harmadik Orbánkormány számára mindig a családok voltak az elsők.
A családos ember nyugodtan,
őszintén elmondhatja, nem kell
véka alá rejtenie, hogy a családi
adókedvezménnyel ő mennyivel
több pénzt visz haza, mint annak előtte. Biztosak lehetünk
benne: ha az ellenzékiek most
hatalomhoz jutnának, nem csak
a határzárat, de a családtámogatás rendszerét is azonnal megszüntetnék. Április 9-étől új
időszámítást kezdenének – de
ettől senki nem volna boldog.
PK: Valóban, 2010 előtt vajmi
kevés látszata volt a hazánkba
érkező euró millióknak. 2007től kezdődően is voltak uniós
pályázatok, csak nem mindegy,
hogy mire van lehetőség pályázni. A kormánynak igenis fontos
szerepe van abban, hogy az európai uniós források milyen tervek megvalósításához vehetők

PK: Szeretném, ha Bicske kedves, hangulatos kisváros maradna, és a szép természeti környezetben tovább szépülő utcák és
parkok épülnének. A szolgáltatások színvonalának javítása és a
fejlesztések révén pedig lakosaink elégedettsége tovább nőne.
Jó lenne, ha nem attól kellene
rettegnünk, vajon újranyitják-e
a befogadó állomást vagy benépesíti-e a bicskei laktanyát az
idegenek hada. Sajnos valós a
veszélye ezeknek, s ehhez csak
egy kis adalék: a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
igazgatósága továbbra is itt működik, csak jelenleg nincs kiről
gondoskodniuk…
TZ: Bicske évek óta a siker oldalán áll. Jó lenne a következő
ciklusban, az új sportcsarnokban teltházas sporteseményeken vagy koncerteken tapsolni,
egyre több bicskeit látni kerékpárral biztonságos körülmények
között közlekedni; és bevallom,
óriási öröm lenne, ha végre régi
méltó nagy fényében ragyoghatna a bicskei nagyállomás és
végre Nagy Károly elképesztő
hagyatékát is méltó módon tudnánk utódainknak bemutatni.
Szeretném, ha erről szólnának
következő éveink, mert hosszú
utat tettünk meg, számos dolgot elértünk, esetleg előkészítettünk, amikről előtte évtizedekig csak álmodtunk. Ne arról
szóljon a közgondolkodás, hogy
az eddigi munkánkat komoly
veszély fenyegeti. Hogy vészjóslóan sötét és zavaros idők elé
nézünk. Azért dolgozom, hogy
ezt megakadályozzam. Folytatni
kell a fejlesztéseket, megőrizni a
kemény munkával elért eredményeket. Ez az egyetlen, legfőbb
célunk. Ezért harcolunk.
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folytatás az 1. oldalról („Ne engedjünk ’48-ból!”)

Kormányablakká alakult
a bicskei okmányiroda
Az új Bicskei Járási Hivatalban, februártól integrált ügyfélszolgálat
működik, az eddigi okmányirodai osztály kormányablakká alakult. A
változás lényege az, hogy a klasszikus okmányirodai ügyek mellett,
amelyekben eddig eljártunk (személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, forgalmi engedély, vezetői engedély, stb.) már a kormányablakban intézhető ügyekben is szolgáltatást tudunk nyújtani.

Amit elindítottak a pesti utcákon, Móga Jánosok, Bem Józsefek
folytatták tovább a harcmezőkön
huszárseregeik élén. Az idegenek
seregeit megállították, mert azok
nem tisztelve hagyományainkat,
sárba akarták tiporni szabadságunkat. Az idegenek gátlástalanul
el akarták venni azt, ami a miénk,
amiért megdolgoztak ősapáink –
mondta a képviselő.

Tessely Zoltán szerint, amiért
mi is megdolgozunk az nem más,
mint hogy gyerekeink, unokáink
jövője biztosított legyen. Úgy vélte, sorsdöntő csatáink ma nem
harcmezőkön dőlnek el, a célok,
eszközök viszont hasonlóan kegyetlenek. Sajnos azt kell látni,
vannak olyan erők ma is, melyek
gonosz, baljós terveikhez nemzetárulókkal szövetkeznek – fogalmazott hozzátéve: a mai helyzetben, ha sikerült megérteni
1848 iránymutatását, üzenetét,
akkor mi is mindig tudni fogjuk,
mit kíván a magyar nemzet.
- Ne engedjünk a ’48-ból!
Tartsunk ki, maradjunk meg
egyszerű, saját sorsáért tenni
akaró magyarnak. Becsülettel,

6

kitartással, őszintén tegyünk, mint a
’48-as hősök, hogy
megőrizhessük országunkat unokáink
Magyarországának –
zárta gondolatait a
képviselő.
A folytatásban a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 6. évfolyama, illetve
kiskórusa adott emlékműsort.
A diákok és felkészítő tanáraik
(Glückné Buzás Ildikó, Tima
Gabriella, Csizmadiáné Takács
Emese, Bereczné Schléger Szilvia, Varga-Németh Márta) remek
munkát végeztek, hiszen a termet
zsúfolásig megtöltő közönség
vastapssal jutalmazta színpadi
előadásukat.
Az ünnepség délelőtti részének zárásaként a résztvevők a
Bicskei Fesztivál Fúvószenekar
kíséretében (melyet ezúttal Si-

mon Attila vezényelt), az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos
Bicskei Század tagjainak tiszteletadása mellett és a 188. Shvoy
Lajos Cserkészcsapat tagjainak
segítségével megkoszorúzták a
Kossuth-szobrot.
Az esti program Ismerős arcok
koncerttel kezdődött a művelődési központban, majd az egész
napos rendezvénysorozat közös
fáklyás felvonulással zárult a belvárosban.
A kormányablakban minden olyan ügy előterjeszthető, amit törvény vagy kormányrendelet nem zár ki. 2018. január 1-étől tovább
nőtt azon ügytípusoknak a száma, amelyet a lakóhelyükhöz közel, a
járás székhelyén tudnak intézni az állampolgárok.
Kormányablakként az ügyfeleket a lehető legmagasabb színvonalon, egyablakos ügyintézés keretében szolgáljuk ki. Heti 40 órás
ügyfélfogadási időtartammal, szerdán és csütörtökön 18 óráig tartó
hosszított nyitva tartással, hétfőn reggel 7 órai ügyfélfogadási kezdéssel várjuk az ügyfeleket.
A kormányablak ügyek közül szolgáltatásként tudjuk biztosítani
például az ügyfélkapu regisztrációt, az erkölcsi bizonyítvánnyal, az
Európai Egészségbiztosítási Kártyával kapcsolatos ügyintézést, a
taj-kártya igénylés befogadását; a családtámogatással (pl. gyermekgondozási díj, anyasági támogatás, otthonteremtési támogatás stb.)
kapcsolatos kérelmek továbbítását, a nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentési kötelezettségek teljesítését.
A várakozási idő csökkentése érdekében kérjük az állampolgárokat, hogy éljenek az időpontfoglalás lehetőségével az alábbi elérhetőségeken:
– www.kormanyablak.hu internetes felületen a központi időpontfoglaló alkalmazásával,
– a 1818-as ingyenes hívható kormányzati ügyfélvonalon keresztül,
valamint
– a Kormányablak Osztály központi telefonszámán: 22/795-948.

Fejér Megyei Kormányhivatal
Bicskei Járási Hivatal

folytatás az 1. oldalról (Átadták a Bicskei Járási Hivatal új épületét)

Bicskén. Ezt követően röviden
felidézte a beruházás történetét.
- Négy éve kezdődött a folyamat, hiszen Bicske Város Önkormányzata, Tessely Zoltán akkori polgármester irányításával,
2014. március 27-én döntött a
Szent István utca 7-9-11. szám
alatti ingatlanok megvásárlásáról. Az önkormányzat a telkeken
lévő, régi épületeket elbontotta,
majd a beruházáshoz szükséges
telkeket összevonta. Számomra
szép emlék, hogy országgyűlési
képviselő úrral közösen vethettük papírra a leendő épület első
vázlatait, és végül saját munkacsoportunk tervezte meg a jövő
hivatalát, illetve az építésügyi
és örökségvédelmi osztály építészmérnökei készítették el az
engedélyezési és kiviteli terveket. Nagy öröm, hogy ők nem
csak egy tervezési feladatnak
tekintették e munkát, hanem
megtisztelő szakmai kihívásnak
is – mondta Simon László.
A kormánymegbízott közölte, hogy az épület kivitelezésére

vonatkozó szerződés aláírására
2016. december 12-én került sor
a Fejér-Bál Zrt. és Magyar Építő
Zrt. konzorciumával. A kivitelezés a teljes 2017-es esztendőben
zajlott, a szerződéses teljesítés
határidőre, 2017. december
27-re megtörtént. Ezt követően
szerelték fel a kormányablakot,
illetve a járási hivatal bútorait,
informatikai eszközeit.
Simon László beszélt arról is,
hogy a Bicskei Járási Hivatal új,
2257 négyzetméter alapterületű
épületét 2018 februárjától fokozatosan vették birtokba az osztályok. Emlékeztetett rá, hogy korábban a járási hivatal szervezeti
egységei, köztük az okmányiroda, három helyszínen működtek.
A Bicskei Járási Hivatal 68 jól
képzett, elhivatott állami tisztviselője várja mindazokat, akik
a városban és a járás további 13
településén élnek – tette hozzá.
- Rendkívül fontos számunkra,
hogy ügyfelekhez méltó, modern
közigazgatási központ jött létre
Bicske belvárosában. Az állam-

polgárok ugyanis mostantól egymás melletti épületekben kereshetik fel a polgármesteri hivatalt,
a járási bíróságot és ügyészséget,
valamint a kormányhivatal járási
hivatalát, vagyis 100 méteren belül minden állammal kapcsolatos
ügyüket elintézhetik – emelte ki
a kormánymegbízott.
Tessely Zoltán országgyűlési
képviselő köszöntőjében újabb
mérföldkőnek nevezte, hogy a
mai kor igényeinek megfelelő
igazgatási centrummá vált a város. Mint mondta, négy hosszú
esztendőre volt szükség hozzá,
hogy megvalósuljon, de összehangolt munkával, nagy energiák
mozgósításával jutottak el idáig.
- Soha rosszabbul ne töltsünk
el 4 évet. A közös cél és szándék
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
a nagyléptékű beruházás gyorsan
megvalósulhasson. Magyarország kormánya nemzeti forrásból

943 milliót biztosított rá, köszönet ezért Orbán Viktor miniszterelnöknek és a Kormánynak,
illetve Dorkota Lajos, Galambos
Dénes és Simon László kormánymegbízottaknak, akik koordinálták az egész beruházást.
Csodálatos, mezővárosias és
mégis modern épület lett. Bicske
- saját forrásból - 193 millió forinttal járult hozzá a sikerhez az
ingatlanok megvásárlásával és a
parkoló megépítésével – mondta az országgyűlési képviselő,
aki szerint új időszámítást jelent
minden értelemben az épület,
amely ékes bizonyítéka annak,
hogy az általuk megkezdett munkának van értelme. Úgy vélte,
mindent megtesznek érte, hogy
a helyiek úgy érezzék, javul életminőségük, jobb körülmények
között élhetnek.
- A járási hivatal azt hirdeti,
amit minden más eredményünk

példáz. Elmúlt években fontos és
jelentős lépéseket tettünk azért,
hogy Bicskén is jobb életminőséget biztosítsunk az embereknek- summázott Tessely Zoltán,
majd felvázolta további álmaikat,
teendőiket. E közé sorolta a befogadó állomás zárva tartását és
annak funkcióváltását akár az
idősellátás vagy a turizmus irányába. Megemlítette még többek között az orvosi alapellátás
és járóbeteg szakellátás elválasztását, a Klebelsberg iskolapalota
körül modern oktatási központ
kialakítását, az egyházak erőteljesebb bevonását az oktatás és a
szociális feladatellátásba.
A jelenlévők a nemzeti színű
szalag átvágását követően Szabó
Gábor járási hivatalvezető vezetésével megtekintették az épületet, amely mostantól minden
bicskei és a járásban élő szolgálatában áll.
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Jó helyre kerültek
az adományok

B

icske város vezetői célba
juttatták az év elején, hagyományosan megrendezett
jótékonysági koncert bevételét. Az adományok igen jó
helyre kerültek, hiszen egy
beteg kisgyermek és egy beteg
családapa küzdelmét segítik a
jövőben.

Jelenleg lábadozik, és igyekszik
megerősödni a komoly műtétet
követően.
Szintén jól jött a segítség a
három és fél éves Kun Csaba Leventének és családjának, mivel
a kisfiú a leukémia egyik súlyos
fajtájával küzd ősz óta. Jelenleg
a Kakas óvoda helyett leginkább

Bálint Istvánné alpolgármester
tájékoztatása szerint a két családnak 500-500 ezer forintot
tudtak átnyújtani Pálffy Károly
polgármesterrel közösen. Megemlítette, hogy a koncerten
befolyt nagylelkű pénzadományokat az önkormányzat 300, a
Szerencsejáték Zrt. további 500
ezer forinttal egészítette ki.
Az alpolgármester elmondta,
hogy a félmillió forint sokat segíthet a negyvenegy esztendős
Döme Zsoltnak, aki tíz évig, kétnaponta járt vesedialízisre. Több
életmentő műtéten esett át, majd
néhány hónapja új vesét kapott
a Transzplantációs Intézetben.

Recept
Hozzávalók: 1 citrom leve,
350 g kuszkusz,
70 ml olívaolaj, 1 tk tengeri só,
1 csipet őrölt bors,
0.5 csokor medvehagyma,
1 csokor petrezselyem,
1 db cukkini,
1 db piros kaliforniai paprika,
2 db paradicsom,
150 g feta sajt, 600 ml forró víz.
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Hamarosan
a végéhez közeledik
a Kossuth térre tervezett modern,
gumi ütéscsillapító felülettel ellátott
több mint 300 négyzetméteres játszótér kivitelezése, mely
ugyanúgy néz majd ki, minta a látványterven.

a Heim Pál Kórházban tölti mindenapjait, ahol eltávolították
rosszindulatú daganatát, és folyamatosan infúziókat kapott.
Néhány hete otthon van, fel kell
erősödnie a rendkívül kemény
megpróbáltatások után. Fenntartó kezelései folytatódnak addig,
amíg meg nem gyógyul teljesen.

A Kárpát-medencei Erdészek Vadászok Természetjárók Alapítvány
(KEVTA) jóvoltából február utolsó napján egy nagy jurta foglalta
el a Fiatalok Házát. A Tessely Zoltán országgyűlési képviselő által
kezdeményezett napon bicskei óvodások és kisiskolások vettek részt
környezetvédelmi témájú ismeretterjesztő foglalkozáson, melyet
Varga Zoltán mérnök, a Vadkárszakértő Nonprofit Kft. okleveles
vadkárszakértője és igazságügyi vadkárszakértő tartott.
Schmidt József, a KEVTA elnöke a megnyitón elmondta, hogy
Gördülő Zöldítő programjuk második éve fut a Földművelésügyi
Minisztérium támogatásával. Az erdők és a természet szépségeit
igyekeztek bemutatni a gyerekeknek.
Pálffy Károly polgármester örömének adott hangot amiatt, hogy
a gyermekek újfajta szemszögből láthatták a természetet, amire az
intézményekben idő és felszerelés hiányában nincs lehetőség.

Medvehagymás kuszkusz saláta
Elkészítés A kuszkuszt a frissen facsart
citromlével, olívaolajjal, sóval, borssal és 600
ml forrásban lévő vízzel együtt egy tálban
jól összekeverjük, és 10 percig lefedve állni
hagyjuk. A megmosott medvehagymát és a
petrezselymet felaprítjuk. A cukkinit, a paprikát és a paradicsomot kis kockákra vágjuk,
és a salátához adjuk. Egy villa segítségével
szétnyomjuk a feta sajtot, és óvatosan a
kuszkuszba keverjük.

Köztünk élő hősök

Bicske újabb közösségi
helye újul meg
Lázas munkálatok zajlanak
hosszabb ideje a bicskei katolikus plébánián. Az épület teljes
megújítása a cél, de ahhoz még
további források szükségesek. A
kivitelezés már megvalósult részeiről, valamint az előttük álló
feladatokról kérdeztük Varga
Imre plébánost.
- 2016-ban kezdődött a felújítás, akkorra a több évtizede elhanyagolt plébániaépület szinte
életveszélyes állapotban volt. A
tatarozási munkálatokra az Emberi Erőforrások Minisztériuma
biztosított 3,3 millió forintot.
Ebből a fűtésrendszer rekonstrukcióját tudtuk megvalósítani.
Ehhez az összeghez Bicske Város Önkormányzata 5 millió forintot adott, amiből a nyílászárók
nagy részét lecseréltük, és szigetelőanyagot vásároltunk a födém
szigetelésének megkezdéséhez.
Szintén 2016-ban érkezett az
Egyházmegyei Hivataltól 8 millió forint támogatás, amiből a
közösségi helyiség felújításának
tervezése, az elektromos hálózat
felülvizsgálata, statikai felmérések készültek, valamint az érdemi munka is megkezdődhetett az
elválasztó falak és kémény elbontásával, a csatorna-, víz- és fűtésrendszer kialakításával. Tavaly
az Emberi Erőforrások Minisztériumától és az Egyházmegyei
Hivataltól is 12-12 millió forint
támogatást kaptunk, amiből a
közösségi helyiség felújítását, a
tornác teljes statikai renoválását,

új teherbíró oszlopokat, betonozást, burkolást, a plébániaépület
tornác felöli homlokzatának szigetelését, a villanyhálózat teljes
felújítását végeztük el. Meg kell
említenem, hogy a felújításhoz a
hívek is, tehetségükhöz mérten,
adakoztak – sorolta az eddigi lépéseket Varga Imre.
A plébános elmondta, hogy
az építési pályázati kiírásokkal
sikerült helyzetbe hozniuk a
helyi vállalkozókat, így szinte
teljes egészében ők végezték a
kivitelezést. A munkákat némileg nehezítette, hogy közben a
plébánia működése sem állhatott
meg.
- A jelzett munkákkal még koránt sem értünk a végére a teljes
felújításnak. Hátra van még az
utcai homlokzati szigetelés és
a belső, udvar felöli szigetelés
nagy része is. Egyelőre nem
jutott pénz a közösségi terem
berendezésére sem. A tervek között szerepel a teljes tetőhéjazat
csere és a cserépfedés. Még nem
végeztünk a plébánia irodarészének a tatarozásával sem. Szeretnénk a plébániaudvart is újraparkosítani. Tehát nagyon sok
munka van még, amit csak úgy
tudunk ütemezni, ahogyan hozzájutunk anyagi forrásokhoz. Ez
pedig csak pályázatokból, támogatásokból lehetséges – jegyezte
meg Varga Imre, aki szerint a
felújítás az egyházközség egészének és a város lakosságának
érdekeit és javát szolgálja.

Anyaként tud igazán
segíteni a védőnő
A

Bicskei TV „Köztünk élő
hősök” című műsorának
tizennegyedik vendége Túri
Józsefné volt. Szabó Ágnes sorozatában a ma már nyugdíjas
védőnő mesélt szeretett munkájáról és arról, hogy a családok ma is sokszor segítséget
kérnek tőle.

sze van a védőnőtől…

– Igen, de örülök, hogy így
döntöttem. Mindig is örökmozgó ember voltam, szerettem segíteni, levegőn lenni, ezt a munkám során megkaptam. 35 évet

Hol és hogyan telt
a gyermekkora?

– Bicskén
születtem, itt jártam
általános,
majd
középiskolába is.
Utána kerültem
fel
Budapestre
védőnőképzőbe.
Kollégista voltam,
azt az időszakot
nem
szerettem,
mert kötődtem szüleimhez, testvéreimhez. Különben nagyon
jó gyermekkorom volt,
sokat utaztunk, szüleim
mindenben segítettek, nekik
köszönhetem, hogy végül védőnő lettem. Az iskolában sokat
rajzoltam, ezért műszaki rajzoló
szerettem volna lenni. Azonban
nem ajánlották, hogy jelentkezzek, mert nem voltam fővárosi,
így pedig sikertelen lett volna a
pályázatom. Mivel gyerekekkel,
emberekkel szerettem foglalkozni, ezért lettem védőnő.

A műszaki rajzoló igen mes�-

A
Nemzetközi
Polgári
Védelmi Nap alkalmából
március elsején, a Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság ünnepi állomány
gyűlésén a polgári védelem
területén hosszú időn át
nyújtott kiemelkedő tevé
kenységéért elismerő oklevél
ben részesült Czirkelbach
Istvánné, Bicske Város Önkor
mányzatának nyugállományú
közbiztonsági referense.
Gratulálunk!

dolgoztam területi védőnőként
Bicskén, az utolsó éveket vezető
védőnőként. Az előrelépés nehéz
döntés volt, mert nagyon szerettem a családokat, anyukákat,
gyerekeket, nagyon élveztem a
munkámat. Vezetőként azonban
nem velük kellett foglalkoznom,
hanem továbbképzéseket szerveztem, egyeztetésekre jártam
és az országosan kiadott feladatok elosztását végeztem. A járás
területére jártam ki 15-16 kolléganőhöz, nekik voltam a szakmai
felügyelőjük.

Amikor a saját gyerekei
megszülettek, mennyire
tudta átvinni az elméletet
a gyakorlatba?

– Amikor elkezdtem dolgozni, egy nagymama azt mondta,
akkor leszek igazi védőnő, ha
saját gyerekem lesz, és nem a
nagykönyv szerint próbálok segíteni. Igaza volt. Józsefnél és
Juditnál is próbáltam az elméletben tanultakat alkalmazni, de
sok minden más volt. Egyébként
én is nagyon örültem, amikor a

saját védőnőm segített nekem,
meglátogatott és kérdéseimre
megerősítéseket kaptam, hogy
igenis jól csinálom.

Mobiltelefon nélkül a kommunikáció hogy ment?

– Naponta 10-12 családot
látogattam azt követően, hogy
a kismama 8-12 hetesen
bejelentkezett várandós
gondozásra.
Délelőtt
a tanácsadóban kerestek fel, vagy az
utcán találkoztunk,
illetve elmentem
az
otthonukba.
Havonta egyszer
mindenkihez eljutottam. Óvodában
és az iskolákban
egészségnevelési
feladatokat, szexuális felvilágosítást is
végeztem. Azokat is
élveztem.
Egyébként a mai napig
is megkeresnek a szülők, utcán találkozva beszélgetek velük. Még ma is szívesen segítek.
Nagyon jó érzés, hogy most is
kíváncsiak a véleményemre, tanácsaimra. Persze sok minden
változott azóta, hogy már nem
dolgozom, elég csak az oltásokra
gondolni.

Nyugdíjas mindennapjai
mivel telnek?

– Imádok sütni, főzni. Kiskertemben, otthonomban tevékenykedem, sokat biciklizem,
sétálok, gyerekeimet segítem.
Eljárok az egészségklubba, ahol
a régi munkatársakkal találkozunk havonta egyszer. Színházba
járunk, kirándulunk. Bicskén
most indult a szenior örömtánc,
oda is járok, nagyon jó a hangulat.

Mik a tervei a közeljövőben?

– Jó egészséget szeretnék
gyerekeimnek, unokámnak. Ő
már hat éves, kint élnek Angliában, mindkét nyelvet folyékonyan beszéli. Évente kétszer
jönnek haza, én másfél éve nem
voltam náluk, de az okostelefon
segítségével naponta beszélünk,
üzeneteket váltunk.

IMPRESSZUM
Bicskei Újság, a Bicskei Önkormányzat hivatalos, ingyenes lapja, megjelenik havonta 4500 példányban. Nyilvántartásba véve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által
a CE/4347-3/2013. számon. Kiadja: Bicske Város Önkormányzata. Szerkesztő: Szabó Tibor. Olvasószerkesztő: Janek Réka. Fotó: Adravecz Tamás, Ivanics Imre.
Nyomdai előkészítés és nyomda: GOLDBOX Nyomdaipari Bt. Hirdetésfelvétel, kéziratleadás: 22-565-464. mediareferens@bicske.hu
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HELYI AUTÓBUSZ MENETREND
VASÚTÁLLOMÁS
TATAI ÚT Evangélikus templom
KÖLCSEY FERENC U. 46.
SZT. IMRE U. (BÁNYÁSZ U.)
APPONYI U. (ERKEL FERENC U.)
BATTHYÁNY UTCA, KAKAS ÓVODA
RÓZSA U. (CSÓK U.)
<K^^hd,h͘dqK>dM^'
ÁLTALÁNOS ISKOLA (SZENT I. UTCAI ÉPÜLET)
KOSSUTH TÉR
ÁLTALÁNOS ISKOLA (PROHÁSZKA UTCAI ÉPÜLET)
dDdS
ÁRPÁD UTCAI ÓVODA
HUNYADI UTCA
KÉZAY SIMON U.
AKÁCFA U. (TÁNCSICS U.)
AKÁCFA U. (DIÓFA U.)
AKÁCFA UTCA (LAKÓTELEP)
CSÁKVÁRI U.
BIHARI U. (KINIZSI U.)
BIHARI UTCA TANODA
VÖRÖSMARTY U. (FLORIANNA TÉR)
^d͘/^dsEjdDq^<Zh,
ÁLTALÁNOS ISKOLA (PROHÁSZKA UTCAI ÉPÜLET)
KOSSUTH TÉR
ÁLTALÁNOS ISKOLA (SZENT I. UTCAI ÉPÜLET)
<K^^^hd,h͘dqK>dM^'
RÓZSA U. (CSÓK UTCA)
APPONY UTCA, KAKAS ÓVODA
APPONYI UTCA (ERKEL FERENC U.)
SZT. IMRE UTCA (BÁNYÁSZ U.)
KÖLCSEY FERENC U. 37.
^d͘/^dsEh͘;'ZKEz/hdͿ
VASÚTÁLLOMÁS

6.40
6.42
6.46
6.47
6.48
6.49
6.51
6.52

7.10
7.11
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.19
7.22
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.31
7.32
7.33
7.35
7.37
7.38
7.39
7.44
7.47
7.51
7.52
7.53
7.54
7.56
7.57
7.58
8.00
8.01

8.10
8.11
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.19
8.20
8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
8.27
8.28
8.29
8.31
8.33
8.34
8.35
8.36
8.37
8.38
8.39
8.40
8.42
8.43
8.44
8.46
8.47

9.10
9.11
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.19
9.20
9.21
9.22
9.23
9.24
9.25
9.27
9.28
9.29
9.31
9.33
9.34
9.35
9.36
9.37
9.38
9.39
9.40
9.42
9.43
9.44
9.46
9.47

11.00
11.01
11.03
11.04
11.05
11.06
11.07
11.09
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.17
11.18
11.19
11.21
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.30
11.32
11.33
11.34
11.36
11.37

12.30
12.31
12.33
12.34
12.35
12.36
12.37
12.39
12.40
12.41
12.42
12.43
12.44
12.45
12.47
12.48
12.49
12.51
12.53
12.54
12.55
12.56
12.57
12.58
12.59
13.00
13.02
13.03
13.04
13.06
13.07

14.00
14.01
14.03
14.04
14.05
14.06
14.07
14.09
14.10
14.11
14.12
14.13
14.14
14.15
14.17
14.18
14.19
14.21
14.23
14.24
14.25
14.26
14.27
14.28
14.29
14.30
14.32
14.33
14.34
14.36
14.37

15.05
15.06
15.08
15.09
15.10
15.11
15.12
15.14
15.16
15.18
15.19
15.20
15.21
15.22
15.23
15.25
15.26
15.27
15.29
15.31
15.32
15.33
15.34
15.35
15.37
15.39
15.40
15.41
15.43
15.44
15.45
15.47
15.48

16.00
16.01
16.03
16.04
16.05
16.06
16.07
16.09
16.11
16.13
16.14
16.15
16.16
16.17
16.18
16.20
16.21
16.22
16.24
16.26
16.27
16.28
16.29
16.30
16.32
16.34
16.35
16.36
16.38
16.39
16.40
16.42
16.43

Bicske Város Önkormányzata az idei évben
is keresi a legszebb konyhakerteket és
a legvirágosabb közterületeket, balkonokat

Változott a buszmenetrend
Bicske Város Önkormányzata - lakossági jelzések alapján - március 19-étől megváltoztatta a helyi autóbuszjárat menetrendjét. (A változásokat a menetrendben piros szín jelöli.)
A legjelentősebb módosulás, hogy a reggeli, iskolás járat a Szent István úton a Műszaki Áruháznál lévő
megállóban teszi le a felső tagozatos diákokat a telep irányából érkezve, ezzel tehermentesítve a Prohászka
O. utcai forgalmat.

A magyar rock ereklyéi
Az Európában is egyedülálló Budapesti Rockmúzeum az elmúlt évtizedek magyar rockzenéjének kincseit hozta el Bicskére, s egy kiállítás keretében mutatta be a Petőfi Művelődési Központban. Láthatók
voltak korabeli fellépő ruhák, hangszerek, plakátok, bakelit lemezek,
kazettás magnók és magazinok is. A tárlatnak bicskei kötődése is
volt, hiszen helyet kapott benne az 1972 és 1975 között létező LSB
zenekar. A névadók László József basszusgitáros, Sarlós Péter énekes-gitáros és Bőke László gitáros voltak, rajtuk kívül Kurucz Gábor
billentyűs és Paudisz László dobos alkotta a bandát.

KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK
Hivatalok
Fejér Megyei Kormányhivatal
Bicske Járási Hivatal
2060 Bicske, Szent István út 7-11.
T.: 22/566-300, Fax: 22/566-303
Hétfőn: 8–12 és 13–16
Szerdán: 8–12 és 13–16
Pénteken: 8–12
Kormányablak Osztály
2060 Bicske, Szent István út 7-11.
T.: 22/795-948

Petőfi Sándor
Művelődési Központ
Bicske, Kossuth tér 20.
T.: 22/951-299;
06-20/430-7770
Hétfőtől péntekig: 8–20
Szombat-vasárnap:
rendezvények szerint
Nagy Károly Városi Könyvtár
Bicske, Kisfaludy u. 29.
T.: 22/565-115
Keddtől csütörtökig:10–18
Pénteken: 9–18,
Szombaton: 9–13

Bicske Város Polgármesteri
Hivatala
Bicske, Hősök tere 4. T.: 22/565-464
Hétfő:
8:00-12:00
Kedd:
Az ügyfélfogadás szünetel
Szerda: 13:00-18:00
Csütörtök: Az ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 8:00-12:00

Gazdasági és szociális
intézmények
Egyesített Családsegítő és Gondozási
Központ – Kapcsolat Központ
Védőnői Szakmai Egység
2060 Bicske,
Kossuth tér 17.
Telefon: +36 22/952-232
E-mail: bicskevedonok@gmail.com

Pálffy Károly polgármester
fogadóórája előzetes
egyeztetés alapján:
Bicske, Hősök tere 4. T.: 22/565-464

Pedagógiai Szakszolgálat
2060 Bicske, Szent István út 6.
Telefon: +36 22 350-948
Nyitva tartás: H–P 8–16

Tessely Zoltán országgyűlési
képviselő fogadóórája:
előzetes bejelentkezés alapján.
T.: 06-20/499-9623
Bicskei Egységes
Művelődési
Központ és Könyvtár

Bicskei Gazdasági
Szervezet
Bicske, Kossuth u. 60-62.
22/565-285
Egészségügy
Bicskei Egészségügyi Központ
Bicske, Kossuth tér 17., 22/567-520

Hétfőtől péntekig 7 órától rendelési
időtől függően
Orvosi ügyelet
Bicske, Kossuth tér 17.
Hétfőtől-péntekig: 16 órától másnap
reggel 8 óráig. Szombat-vasárnap és
ünnepnapokon: 24 órás szolgálat, azaz
reggel 8-tól másnap reggel 8 óráig.
A lakáson történő ellátási igényt a 104es segélyhívón lehet bejelenteni.
Aranysas Gyógyszertár
Bicske, Kossuth tér 15., 22/565-093
Hétfőtől csütörtökig: 8–18;
Pénteken: 8–16.30; Szombaton: 8–12
Duna Gyógyszertár
Bicske, Csabdi út 4., T.: 22/565-136
Hétfőtől szombatig: 9–20
Vasárnap: 9–19
Oroszlán Patika
Bicske, Kossuth tér 10., T.: 22/350-775
Hétfőtől péntekig: 8–18
Szombaton: 8–12
Posta
Bicske, Kossuth tér 4., T.: 22/350-872
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8–17
Szerda: 8–18 Szombat: 8–11
Gyepmesteri feladatok:
Tuncsik József 20/972-8231,
Kincses Imre 70/626-7378

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„BICSKE A VIRÁGZÓ VÁROS”

%LFVNH9iURVgQNRUPiQ\]DW.pSYLVHOĘ-testülete
közös HJ\WWPĦN|GpVUHNpULIHODYiURVODNRVViJiWLQWp]PpQ\HLW
és vállalkozóit, hogy segítsék szebbé, tisztábbá, virágosabbá tenni
lakókörnyezetünket, közterületeinket!
Meghirdetett kategóriák:
1. NHUWHVKi]DNHOĘWWLN|]WHUOHW
2. tömbházak, emeletes házak HOĘWWL közterületek,
3. utcaközösségek,
4. egyéb közterületek,
5. balkonok.
-HOHQWNH]pVLKDWiULGĘ 2018. május 11.
Kérjük mindazokat, akik a pályázaton indulnak, töltsenek ki jelentkezési lapot,
DPHO\iWYHKHWĘ
• Bicskei Polgármesteri Hivatalban
• Bicskei Egységes 0ĦYHOĘGpVL.|]SRQWpV.|Q\YWiUV]pNKHO\pQpV
tagintézményében: a Városi Könyvtárban.
• YDODPLQWOHW|OWKHWĘDwww.bicske.hu oldalról.
Ünnepélyes díjátadó: Szent Mihály-napi rendezvény
Jutalmazás:
Az I. helyezett 10.000,-Ft pUWpNĦYiViUOiVLXWDOYiQ\ jutalomban részesül.
$NLHPHONHGĘGtMD]RWWpYV]iPPDOHOOiWRWWWiEOiWNDS
A pályázók névsorát és a nyertes munkákat Bicske Város honlapján közzé
tesszük.

Anyakönyvi hírek
Az alábbi párok járultak hozzá ahhoz, hogy értesüljön Bicske lakossága bicskei
anyakönyvvezető előtt 2018. március hónapban megkötött házasságukról:
Szabó Béla és Nagy Nikolett (március 5.), Szerencsés János és Karai Katalin
(március 8.), Gerencsér József ésMenyhárt Szabina (március 13.), Léránt Zoltán
és Demeter Tünde (március 14.), Barabás Róbert és Gál Mónika (március 24.).
Sok boldogságot kívánunk!
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői
szakmai egysége tájékoztatása szerint a 2018. január-február-március hónapban
született gyermekek: Rajnai Tamás (2018. 01. 21.), Szegedi Péter (2018. 01. 25.),
Németh Márk Laurent (2018. 02. 13.), Baka Barnabás Balázs (2018. 02. 20.),
Fehér Botond (2018. 03. 04.).
Védőnői Szakmai Egység
Jó egészséget kívánunk!

2060 Bicske, Kossuth tér 17.
Telefon: 22/ 952-232 E-mail:
bicskevedonok@gmail.com

